
12-  القــــواعــــد والضـوابـــط الخــاصـــة بالخــبــــرة المطـلــوبــــة
        وفـقــــاً للمــادة )68( مــن القـانــــون رقــــم 32 لسنـة 1968 
         فـي شــــأن أعـضـــاء مـجـلــس اإلدارة والجـهــاز الـتـنـفـيـــذي

أ  -  تعميـم رقـم )2/رب/2006/186( بشأن القواعد والضوابط الخاصة 
بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 

وتعديالته .

ب -  تعميـم بـشـأن ضـرورة مـراعاة موافاة البنك المركزي بطلبات المرشحين
لعضوية مجلس اإلدارة، مستوفاة لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، 

قبل ثالثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك .

ج -  تعميـم رقـــــم )2/رب/1997/26( بـشـأن إخطار البنك المركزي بأيـة
استقاالت تتم لدى البنوك في المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح 

لها وفقاً ألحكام المادة 68 .

د  -  تعميم بشأن ضرورة مراعاة أن يكون إسناد مهام ألي عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة نيابة عـن البنك في إطار تفويض صـادر مـن مجلس 

اإلدارة بـذلـك .

هـ - تعميم بـشأن ضـرورة تقدم البنوك بطلب الحصول على موافقة بنك
الداخلي  التدقيق  دائرة  لوظيفة رئيس  ُيرشح  لمن  المركزي  الكويت 

ومن في حكمه .

االسترشادي الدليل  إصـدار  بشأن  )2/رب/2002/93(  رقـم  تـعميـم   - و 
حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .



لعضويـة  المرشح  إقـرار  بـشـأن  )2/رب/2004/172(  رقـم  تعـمـيم   - ز 
مجلس إدارة بنك بنسبة تملكه )بشكل مباشر أو غير مباشر( في رأس 

المال المصدر للبنك .

ح -  تـعـمـيــم رقـــــم )2/رب/2007/207( بـــشـــأن تــعــديــل الـشـــروط
العضو  وفي  التنفيذي  الجهاز  رئيس  في  المطلوبة  بالخبرة  الخاصة 
اإلجمالية  الخبرة  مدة  ربط  شرط  باستبعاد  وذلك  بنك،  في  المنتدب 

المطلوبة بالعمل موظفاً .

ط -  تعـمـيـم بــشأن التعـديـالت التـي تـمـت عـلى النـماذج المستخدمـة فـي
لمنصب  والترشيح  بنك  إدارة  مجلس  لعضوية  الترشيح  من  كل  حالة 
أو  التنفيذي  الجهاز  رئيس  لوظيفة  أو  المنتدب  اإلدارة  مجلس  عضو 

نائبه أو مساعده .

ي -  تعـمـيـم رقـــم )2/رب، رب أ/2009/250( بــشــأن إلـــزام الـمـرشـــح
لعضوية مجلس إدارة بنك أو لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب 
أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده إرفـاق شـهـادة 
مع  العدل  بوزارة  الخارجية  واالتصاالت  الجنائي  التنفيذ  مكتب  مـن 

نموذج الترشيح تتضمن األحكام الباتة الصادرة ضده .

ك  -  تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2009/254( بشأن اآلليـة المتفق عليها مع
نيابة التنفيذ الجنائي واالتصاالت الخارجية بوزارة العدل للحصول على 
مجلس  وعضو  اإلدارة  مجلس  عضوية  لمرشحي  المطلوبة  الشهادة 
اإلدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في 

البنك .



ل -  تـعـمـيـم رقـــم )2/رب، رب أ/2010/255( بـشأن اآللية المعدلة مع
للحصول  العدل  الدولي بوزارة  الجنائي والتعاون  التنفيذ  نيابة شئون 
المرشحين لعضوية  الصادرة ضد  الباتة  على شهادة تتضمن األحكام 
رئيـس  ووظيفـة  المنتـدب  اإلدارة  مجلـس  وعضـو  اإلدارة  مجلـس 

الجهـاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .

م  -  تعمـيـم رقـم )2/رب، رب أ/2010/265( بشأن تغيير أسلوب توجيه
المراسالت للحصول على الشهادة التي تتضمن األحكام الباتة الصادرة

اإلدارة  مـجـلـس  وعـضـو  اإلدارة  مـجـلـس  لعـضويـة  للمرشحين 
المنتـدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده .

ن  -  تعميـم بشـأن إجراء بعض التعديالت على النماذج المستخدمة في حالة
كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنـك والترشيح لمنصب عضـو 
مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفـة رئيـس الجهـاز التنفيـذي أو نائبـه 

أو مساعده وذلك على البند » سابعاً «  منها .

الحصول آلية  تعديل  بشأن  أ/2017/400(  )2/رب،رب  رقم  تعميم  س- 
األحكام  تتضمن  والتي  الدولي  والتعاون  الجنائي  التنفيذ  شهادة  على 
الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة ووظيفة رئيس 

الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك.

ع-  تـعـمـيـــم رقـــــم )2/رب،رب أ/2017/404( والمـرفــق بــه القــرار
بالخبرة  الخاصة  القواعد والضوابط  رقم )43-أ/2017/422( بشأن 
المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته 

بالنسبة للبنوك المحلية.



إلى جميع أ، رت، رت أ/2018/422(  تعـمـيم رقــم )2/رب، رب  ف  - 
البنوك المحلية وشركات التمويل بشأن القواعد والضوابط الخاصة 
لسنة   )32( رقم  القانون  من   )68( المادة  في  المطلوبة  بالخبرة 

1968 وتعديالته. 

ص - تعميـم رقم )2/رب، رب أ/2019/447( إلى جميع البنوك المحلية
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( 

من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته.



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريــخ : 8 جمادي اآلخرة 1427 هـ
الموافـق : 3 يـولـيــــــــــــو 2006 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2 / رب/2006/186(
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68(

من القانـون رقــم )32( لسنــة 1968 وتعديالتــه

باإلشـارة إلى قــرار مجلــس إدارة بنـك الكـويت المـركـزي رقـم )1995/220/4( المـعـدل بموجب 
بالخبرة  الخاصة  والضوابط  القواعد  بشأن   )2005/315/92( و   )2004/299/30( رقمي  القـرارين 

المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .

بتاريـخ  المنعقـد  اجتماعـه  في  أصـدر  قــد  المـركـزي  الكـويت  بنــك  إدارة  مجلـس  بأن  اإلفــادة  أود 
2006/7/2 القرار رقم )2006/322/57( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة 

)68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .

وقـد اشتمـل هـذا القـرار على كافــة التعديـالت التي سبــق إدخالهـا في هـذا الـشأن إلى جانب إضافـة 
شـروط خاصة للخبرة المطلوبة في عضو مجلس اإلدارة المنتدب في بنك، حيث يتعين أن تتوافر في عضو 
مجلس اإلدارة المنتدب في بنك الشروط المطلوبة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك، على أن يراعى 
االلتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على المرشح لمنصب عضو مجلس اإلدارة 
المنتدب في بنك قبل عرض األمر على مجلس اإلدارة النتخابه، وذلك بإتباع ذات اإلجراءات المعمول بها 
للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي. كما 
أن للبنك المركزي اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح 
لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب في بنك أو يشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، 

بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب األمر ذلك .

وأرفق مع هذا صورة من القرار رقم )2006/322/57( .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح
12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .

أ   -  تعميم رقم )2/رب/2006/186( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .

1



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

قرار رقم )2006/322/57(
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة )68( المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968)1()2(

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

بعد اإلطالع على المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم )28( لسنة 2004 .

بـموجب  والمـعــدل   )1995/220/4( رقـم  المــركـزي  الكـويـت  بـنــك  إدارة  مجلــس  قــرار  وعلى 
الخاصة  والضوابط  القواعد  بشأن   )2005/315/92( رقم  والقرار   )2004/299/30( رقـــم  القـــرار 

بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 .

قــــــــرر :

مـــــادة أولـــى

القانــون رقــم )32(  المــادة )68( مــن  المنـصـوص عليــه في  الخبــرة  يشتــرط الستيفــاء شــرط 
لسنــة 1968وتعديالته أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أحد الشروط التالية :

1(  أن يكون لديه مؤهل جامعي، أو مؤهل من أحد المعاهـد التطبيقية المتخصصة في مجال الـدراسـات 
االقتصادية أو المالية أو المصرفية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي :

أ  ( بالنسبة للمؤهالت الجامعية في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية : خبرة خمس سنوات
في المجاالت المذكورة، أو في المجال المصرفي أو المالي .

ب( بالنسبة للمؤهالت الجامعية األخرى : خبرة 7 سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

ج ( بالنسبـة للحاصلين على مؤهـل مـن أحـد المعاهـد التطبيقيــة المتخصصـة : خبــرة 10 سنوات
في المجـال المصرفي أو المالي .

)1(  سبق أن أصدر مجلس إدارة البنـك المركـزي بتاريخ 1995/1/22 القرار رقم )1995/220/4( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة 
     المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته. حيث تم تعديله بموجب القرار رقم )2004/299/30( والقرار 

       رقم )2005/315/92( .

القواعد تعديل  حول  المركـزي  البنـك  إدارة  مجلس  قرار  بشأن  أ/2017/404(  )2/رب،رب  رقم  التعميم   2017/6/13 بتاريخ  )2( صدر 
      والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته.

)3(  صدر بتاريخ 2018/12/3 التعميم رقم )2/رب،رب أ، رت، رت أ/2018/422( بشأن قرار مجلس إدارة البنـك المركـزي حول تعديل
      القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته.

القواعد تعديل  المركـزي حول  البنـك  إدارة  مجلس  قرار  بشأن  أ/2019/447(  )2/رب،رب  رقم  التعميم  بتاريخ 2019/9/10  )4(  صدر 
       والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
أ   -  تعميم رقم )2/رب/2006/186( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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الخبرة  شروط  تتوفر  لم  فإذا  المتخصصة،  البنوك  إدارات  مجالس  لعضوية  للمرشحين  وبالنسبة 
السابقة، فإنه يشترط أن تكون لدى المرشح خبرة في مجال عمل البنك المتخصص المعني بالعضوية، 
إذا كانت لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات بالنسبة للحاصلين على مؤهالت جامعية، أيا كان نوع 
المؤهل. وبالنسبة للحاصلين على مؤهالت من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة، يشترط أن تكون مدة 
الخبرة ال تقل عن 7 سنوات، سواء في المجال المصرفي أوالمالي، أو في مجال عمل البنك المتخصص 

المعني بالعضوية .

أو

2(  أن يكون قد سبقت له عضوية مجلـس اإلدارة لمدة ست سنوات على األقل، في بنوك أومـؤسسات 
     مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية .

أو

مؤسـسات  في  قيادية  مناصب  أو  وظائـف  األقـل  على  سنوات  ثالث  لمـدة  شغـل  قـد  يكون  أن   )3
    مصرفيــة أو مالية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات األساسية للمؤسسة .

أو

4( في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن االعتداد بمجموع
    خبرته في شغل عضوية مجلس اإلدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو

    مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجاالت بحد أدنى ست سنوات .

أو

5(  أن يكون من رجال األعمال، وأن يزاول نشاطاً مرخصاً به في المجاالت التجارية أو االقتصادية
    أو المالية، وذلك لمدة عشر سنوات على األقل، ويرى البنك المركزي أن النشاط يكسب الشخص

    الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك .)1(

أو

6(  أن يكون قـد شغل لمدة ثالث سنوات على األقل درجة وزير أو ما يعادلها، أو درجة سفيـر مـن 
     درجات السلك الدبلوماسي، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون
     ونظام الخدمة المدنية. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها 

    المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك)2( .
)1(  تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم )2005/315/92( الصادر في 2005/10/30 . 
)2(  تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم )2005/315/92( الصادر في 2005/10/30 .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
أ   -  تعميم رقم )2/رب/2006/186( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

مـــــادة ثانيــة)1( )2(

يجب أن تتوافر في عضو مجلس اإلدارة المنتدب في بنك الشروط المطلوبة فيمن يعين رئيس الجهاز 
التنفيذي في بنك وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من هذا القرار .

المسبقـة  المركـزي  الكويـت  بنـك  بالحصـول على موافقـة  االلتـزام  الخصـوص  ويراعى في هـذا 
على المرشـح لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب في بنك قبل عرض األمر على مجلس إدارة البنك 
المعني النتخابه، وذلك بإتباع ذات اإلجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي 

بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي .

مـــــادة ثالثــة

الستيفـاء  وذلـك  بنــك،  في  التنفيــذي  للجـهــاز  رئيـسـاً  يعين  فيمـن  التاليـة  الشـروط  توفـر  يجب 
شــرط الخبــرة المنصوص عليه في المادة )68( من القانون سالف الذكر :

1(  أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية .

2(  أن يكون قـد عـمـل مـوظفـًا )3( مـدة تتـراوح من خمـس عشرة سنـة إلى عشرين سنـة، منها عشر
     سنوات على األقـل في مؤسسـة مصرفيـة أو ماليـة، على أن يكـون قـد قضي منهـا خـمـس سنـوات
     على األقـل في وظائـف تنفيذية رئيسية، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية األساسية 

    للمؤسسة . )2(

3(  أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .

مـــــادة رابعــة)2(

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائب أو مساعـد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك، وذلك الستيفاء 
شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة )68( من القانون السالف ذكره :

1(  أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية .

2(  أن يكون قد عمل موظفاً مدة تتراوح من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنـة، منها عشر سنوات
    على األقل في مؤسسة مصرفية أو مالية، على أن يكون قد قضي منها خمس سنوات على األقل في

    وظائف تنفيذية رئيسية، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية األساسية للمؤسسة .
)1(  تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم )2006/322/57( الصادر في 2006/7/3 .

)2(  تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم )2/رب،رب أ/2017/404( الصادر بتاريخ 2017/6/13 والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن 
      القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية.

)3(  تم إلغاء كلمة موظفاً بموجب التعميم رقم )2/رب/2007/207( الصادر بتاريخ 2007/6/6 .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
أ   -  تعميم رقم )2/رب/2006/186( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

3(  أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .

يخــضع  أن  يتوجـب  والـذي  بـنــك،  في  التنفيـذي  الجهــاز  رئيــس  مساعــد  أو  بنائـب  ويقصـد 
للشــروط المـنــوه عنها، األشخاص الذين يقومون باألعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك مثل : 
أعمال االئتمان، واالستثمار، والخزانة، والعمليات المصرفية، وغيرها من األعمال المصرفية األخرى، 

وكذلك أعمال التدقيق الداخلي)1( .
مـــــادة خامسة )2(

يشترط لإلعتداد بشرط الخبرة، فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أو يعين في وظيفة رئيس 
الجهازالتنفيذي في بنك أو نوابه أو مساعديه المنصوص عليهم في المواد األولى والثالثة والرابعة من 
هذا القرار أن ال يكون قد سبق تنحيته من أحد هذه المناصب، طبقاً ألحكام المادة )68( المعدلة من 
القانون رقم )32( لسنة 1968، حفاظاً على سالمة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح 
العام للبنك. كما يشترط أن ال يكون قد نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثناء تأديته لمهامه. وبشكل عام 

فإنه يتعين أاّل يكون قد ارتكب أعمااًل مخالفة للقانون المذكور .
مـــــادة سادسـة )2(

يجـوز لمجلـس إدارة البنـك المركـزي استثنـاء المرشـح لمنصب عضـو مجلـس اإلدارة المنتدب في 
بنـك وأي من المرشحين لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده من شرط المؤهل 

الجامعي، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط .

مـــــادة سابعــة)3(

للبنـك المـركـزي اتخـاذ اإلجـراءات الالزمة للتحقــق مـن توافــر القـدرات الفنيــة والقياديـة التي 
تؤهـل المرشح لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب في بنك أو المرشح لشغل وظائف رئيس الجهاز 

التنفيذي أو نائبه أو مساعده، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب األمر ذلك .

مـــــادة ثامنــة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : 8 جمادي األولى 1427 هـ

المـوافـق : 3 يـولــيـــــــــــو 2006 م
)1(  أضيفت أعمال التدقيق الداخلي وفقاً للتعميم الصادر في 1999/4/15 .

)2(  تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم )2/رب،رب أ/2017/404( الصادر بتاريخ 2017/6/13 والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن 
      القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية.

)3(  أضيفت المادة السابعة بموجب قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم )2006/322/57( الصادر في 2006/7/3 .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
أ   -  تعميم رقم )2/رب/2006/186( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 6   محرم 1417 هـ
الموافق : 13 مايـــو 1997 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

» تعميم إلى كافة البنوك المحلية «

رقـــــم )2/ رب / 18 / 1997(

نظراً لما لوحظ في اآلونة األخيرة من قيام بعض البنوك بإرسال طلبات الترشيح الخاصة بأعضاء مجلس
اإلدارة دون أن تقوم بإرفاق كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات المدونة في تلك النماذج، وذلك 

بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن .

وتمشياً مع ما تضمنته المادة رقم )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وحتى يتسنى للبنك المركزي دراسة تلك الطلبات تمهيداً إلصدار 
القرار الخاص بها سواء بالموافقة أو الرفض في الوقت المناسب دون أي تأخير، فإن األمر يستلزم 
مراعاة أن يتم موافاتنا بطلبات المرشحين المنّوه عنها، مستوفاة لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، قبل 
ثالثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، وفي حالة عدم االلتزام بذلك فإن الفترة المحددة - وفقاً 
لنص المادة المشار إليها - والتي يقوم خاللها البنك المركزي بالرد على البنوك فيما يتعلق بمثل هذه 
الطلبات سوف تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات الالزمة في هذا الخصوص، وهو األمر الذي 
قد يؤدي إلى تأجيل انعقاد الجمعية العامة للبنك المعني وذلك لحين انتهاء البنك المركزي من دراسة تلك 

الطلبات وإبداء الرأي النهائي بشأنها .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ب - تعميم بشأن ضرورة مراعاة موافاة بنك الكويت المركزي بطلبات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة، مستوفاة لكافة البيانات والمستندات المطلوبة،

      قبل ثالثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك.
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 21 محـرم 1418 هـ
الموافق : 28 مايــــو 1997 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية
رقـــــم )2/ رب / 26 / 1997(

نظـراً لمـا لـوحــظ في اآلونـة األخيــرة مـن عــدم قيـام بـعـض البنــوك بإخطار البنـك المـركـزي 
باالستقـاالت مـن المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها وأخذ موافقة البنك المركزي المسبقة على 
من يشغلونها، وهو األمر الذي يؤدي إلى وجود مناصب مهمة شاغرة في الهيكل التنظيمي لدى البنك 
دون شغلها في الوقت المناسب، بما يؤثر سلباً على أداء البنك، أو إسناد البنك مهام المنصب الشاغر 
ألحد المسئولين لديه، والذي قد ال تتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك 

المركزي في هذا الخصوص .

وعليـه، فإن األمـر يستلزم مراعـاة قيام البنـوك بموافـاة البنك المركـزي بأية استقاالت تتم لديه في 
المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها وفقاً ألحكام المادة )68( سالفة الذكر، وبالتالي الحصول على 

موافقة مسبقة من البنك المركزي على من يشغلون تلك المناصب .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ               

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ج  -  تعميـم رقـم )2/رب/1997/26( بشأن إخطار البـنك المركـزي بأيـة استقاالت تتم لدى البنـوك في المناصب التنفيذية التي يتعين الترشيح لها

        وفقاً ألحكام المادة 68 .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريخ :  8  ربيع اآلخر 1418 هـ
الموافق: 12 أغـسـطــس 1997 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

» تعميم إلى كافة البنوك المحلية «

رقـــــم )2/ رب / 43 / 1997(

إزاء ما لوحظ من قيام بعض رؤساء مجالس إدارات البنـوك وكذا نواب هؤالء الرؤساء بإجازات أو 
مهمات في آن واحد وإسناد أعمال المجلس ألحد األعضاء .

وعـمـاًل على تنظيـم سيــر العـمـل بالبنــوك بمـا يتماشى مـع القوانين ذات الصلـة، فإن بنــك الكـويت 
المركـزي ينوه إلى وجوب مراعاة أن يكون إسناد مهام ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة نيابة عن 
البنك في إطار تفويض صادر من مجلس اإلدارة بذلك محدداً به نطاق الصالحيات التي يتم تفويضها، 

ومدة هذا التفويض .

وعليـه فإنـه يتعين مراعـاة ما تقـدم، مـع ضـرورة موافـاة البنـك المركـزي بصورة مـن التفويـض 
المشـار إليـه، لدى إخطاره بأي من هذه الحاالت .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
د  -  تعميـم بشأن ضرورة مراعاة أن يكون إسناد مهام ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة نيابة عن البنك في إطار تفويض صادر من مجلس 

       اإلدارة بذلك .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ :  29 ذو الحجة 1419 هـ
الموافق : 15 إبـريــــــل 1999 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة *     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

باإلشـارة إلى ما تقضي بـه الفقـرة األخيـرة مـن المادة الثالثـة)1( من قـرار مجلـس إدارة بنـك الكويت 
المركزي رقم )1995/220/4( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( 
من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، من أن 
المقصود بمنصب نائب أو مساعــد رئيــس الجهــاز التنفيــذي في بنــك - والـذي يتوجـب أن يخـضـع 
للشـــروط المنـــوه عنهـــا في القـــرارالمذكور - األشخاص الذين يقومون باألعمال المهمة والمرتبطة 
بطبيعة نشاط البنك كأعمال اإلئتمان، واإلستثمار، والخزانة، والعمليات المصرفية، وغيرها من األعمال 

المصرفية األخرى .

ولما كانت وظيفـة رئيس دائرة التدقـيق الداخلي، ومن في حكمـه، تعتبر من األعمال المهمة والمرتبطة 
بطبيعة نشاط البنوك، فإنه يتعين على مصرفكم التقدم بطلب للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي 
لمن يرشح لوظيفة رئيس دائرة التدقيق الداخلي ومن في حكمه، وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام المادة 

)68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف الذكر .  

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

*  أرسل إلى بعض البنوك المحلية .
)1(  أصبحت المادة الرابعـة بموجب القـرار رقـم )2006/322/57( بشأن القواعـد والضوابـط الخاصـة بالخبرة المطلوبة من المادة )68( المعدلة من القانون 

      رقم 32 لسنة 1968 .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
هـ  -  تعميـم بشأن ضرورة تقدم البنوك بطلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي لمن يُرشح لوظيفة رئيس دائرة التدقيق الداخلي ومن في حكمه .
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المـــحافـــظ            
التاريـخ : 16 شعبــان 1423 هـ
الموافـق : 22 أكتوبـر 2002 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة       المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/ رب / 93 / 2002(
بشأن إصدار الدليل االسترشادي

" واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك "

بتاريخ  المنعقد  اجتماعـه  في  قـرر  قـد  الـمركـزي  الكـويت  بنـك  إدارة  مجلـس  بأن  اإلفادة  أود 
إدارات  دليل استرشادي "واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس  الموافقة على إصدار   2002/10/19

البنوك" .

إدارة  مصرفكـم  أعـضاء مجلـس  توزيعــه على  يتعين  والـذي  المذكـور،  الدليـل  وأرفـق مع هذا 
الحاليين وكذلك كل من يتقدم مستقباًل للترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

*  أرسل إلى جميع البنوك المحلية .
12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .

و  -  تعميـم رقم )2/رب/2002/93( بشأن إصدار الدليل االسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .
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 دليــل استـرشــادي
" واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك "

*  مقدمـــــة:

*  أهم واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة:

أواًل  :  في إطار القيام بدوره في إدارة أعمال البنك والمحافظة على سالمة أوضاعه المالية:

1-  اختيار اإلدارة التنفيذية بالبنك .
2-  وضع األهداف وإتباع السياسات السليمة .

3-  اإلشراف والرقابة الفعالة على أعمال وأنشطة البنك .
4-  الحفاظ على قاعدة رأسمالية مناسبة للبنك .

ثانيـاً :  في إطار االلتزام بالقوانين، وبالقرارات والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي .

ثالثـاً :  في إطار كفاية وشفافية المعلومات المتاحة للمساهمين وللجمهور عن أوضاع البنك .

رابعاً :  في إطار االلتزام بالممارسات السليمة
) تجنب استغالل النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية ( .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
و  -  تعميـم رقم )2/رب/2002/93( بشأن إصدار الدليل االسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .
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 دليــل استـرشــادي
" واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك "

مقدمـــــة :

يعتبــر مجـلـس إدارة البنــك المسئـــول األول عـن إدارة أعـمـال البنـــك، وال تنحصر مسئوليــة 
أعـضـاء مجلــس اإلدارة فقط تجاه المساهمين، وإنما يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين أيضاً عن 
أن  يتطلب  ما  وهو  المساهمين،  حقوق  حماية  جانب  إلى  اآلخرين  والدائنين  المودعين  حقوق  حماية 
يضطلع مجلس اإلدارة بمسئولياته في انتهاج سياسة سليمة وفعالة في اإلدارة، تهدف إلى انضباط العمل 
المصرفي في البنك، واالرتقاء بمستوى هذا العمل على نحو يكفل تحقيق األهداف المرحلية التي يحددها 

مجلس اإلدارة إلنجازات البنك .

وإذا كان العمـل يجـري على أن يقـوم مجلـس اإلدارة بتفويـض بعـض سلطاتـه وإسنـاد إدارة العـمـل 
اليومـي إلى لجان منبثقة منه، أو إلى أفراد من مستويات وظيفية في الجهاز التنفيذي، إال أن مجلس 
اإلدارة يظل مسئواًل عن كافة النتائج المترتبة على السياسات والممارسات المتعلقة بأنشطة البنك وما 

تؤول إليه أوضاع البنك .

وتجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى ما تقضي به أحكام المادة )148( من قانون الشركات التجارية 
من "أن رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال 
الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في اإلدارة. وأنه 

ال يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة" .

ولكي يضطلـع مجـلـس اإلدارة بمسئولياتــه ومهـامــه بشكــل فـعــال، فإنـه يجـب أن يتخـذ قراراتــه 
بنــاًء على دراسة مستفيضة لما يعرض على المجلس من موضوعات، تستند إلى معلومات وبيانات 
وافية وشفافة تقدمها اإلدارة التنفيذية للبنك، وأن تحرص اإلدارة التنفيذية على أن يكون مجلس اإلدارة 

على إطالع مستمر بأوضاع البنك .

وتتمثل أهم واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يلي :

أواًل :  في إطار القيام بدوره في إدارة أعمال البنك والمحافظة على سالمة أوضاعه المالية :

التنفيذي ونوابه و/أومساعديه التنفيذيـة بالبنك، ويشمل ذلك رئيس الجهاز  اختيار اإلدارة   )1
     ومدراء األنشطة الرئيسيـة بالبنك )اإلئتمان، اإلستثمار، الخزانة، التدقيق الداخلي .....( ومـن
     واجب المجلـس أن يختــار لشغــل هــذه الوظائــف األفــراد المؤهلين علميـاً وعمليـاً، والذين
    يتمتعـون بالقدرة المالئمـة على إدارة عمليات البنك المختلفة بكفاءة، ومع مراعاة االلتزام
12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .

و  -  تعميـم رقم )2/رب/2002/93( بشأن إصدار الدليل االسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .
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بالقواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في القائمين على اإلدارة العليا بالبنك وفقاً ألحكام 
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم  القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن  المادة )68( من 

المهنة المصرفية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن .

2(  وضع األهداف وصياغـة السياسـات المناسبـة، حيث يجب على مجلـس اإلدارة تحديـد األهـداف
ووضع اإلطار العام للسياسات المناسبة لتحقيق تلك األهداف، والتي يقوم رئيس الجهاز التنفيذي 
والمديرين والمختصين بالعمل من خاللها في إدارة شئون البنك. ومن أهم هذه السياسات ما 
يتعلق باالئتمان واالستثمار، ومع مراعاة التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن ترشيد 
وااللتزامات،  األصول  إدارة  وكذلك  االستثمارية،  السياسة  وتنظيم  االئتمانية  السياسة  وتنظيم 

ووضع النظم الخاصة بشئون العاملين في البنك .

ويجب أن يعتمد مجلس اإلدارة التخطيط االستراتيجي طويل األجل لتحقيق األهداف العامة للبنك، 
وتحقيق  لتنفيذ  التقديرية،  الموازنات  في  عادة  يتمثل  الذي  األجل،  قصير  المرحلي  والتخطيط 
أهداف مرحلية، وأن يأخذ في االعتبار قياس مدى تماشي السياسات المطبقة والقرارات المتخذة 
الخصوص  المختلفة. وتجدر اإلشارة في هذا  البنك  أنشطة  المؤثرة في  العوامل  اتجاهات  مع 
إلى تعليمات البنك المركزي بشأن الميزانيات التقديرية وخطة العمل المستقبلية للبنوك. وجدير 
بالذكر أن تحقيق ذلك يتطلب اإللمام الكافي بالتطورات العالمية في مجال الصناعة المصرفية 
والتطور الهائل في نوعية األدوات المالية المستخدمة، تطورات األسواق المالية، أسعار الفائدة 
وأسعار الصرف والمخاطر المترتبة عليهما، التطورات التكنولوجية، مناخ المنافسة في السوق 

... الخ .

3(  اإلشـراف والرقابـة الفعالـة على أعـمـال وأنشطـة البنــك، بحكـم مسئوليــة المجلـس عـن اإلدارة
السليمة للبنك، فإن على المجلس أن يتبنى نظم الرقابة الداخلية الفعالة مع الوسائل اإلشرافية 
المناسبة، التي تجعل مجلس اإلدارة بصفة مستمرة على دراية كافية ومستمرة بأوضاع البنك 
وظروف النشاط، وبأي مشاكل قد تواجه البنك عند حدوث تلك المشاكل، وليس في وقت متأخر، 

ن المجلس من اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة في التوقيت المناسب . وبما يُمكِّ

وتجدر اإلشارة في هذا الشأن إلى ما تقضي به التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن نظم 
الرقابة الداخلية لدى البنوك، والتي حددت مسئوليات أعضاء مجلس إدارة البنك سواء فيما يتعلق 
بضمان كفاية السجالت المحاسبية، وغيرها من السجالت األخرى، أو فيما يتعلق بوضع أنظمة 
الرقابة الداخلية ومراجعتها واختبارها بشكل منتظم، أو فيما يتعلق بوضع نظام المعلومات المناسب 
لتوفير كافة البيانات والمعلومات الالزمة لتنظيم ومراقبة أداء البنك، ومركزه المالي، والمخاطر 
التي يتعرض لها بصفة دورية. مع إيالء أهمية كافية ألعمال التدقيق الداخلي سواء من ناحية تحديد 
نظام عمل التدقيق الداخلي بشكل واضح أو من ناحية تأكيد استقالليته عن طريق تحديد تبعية التدقيق

- ومن ثم تقديم التقارير - إلى مجلس إدارة البنك أو لجنة التدقيق )المنبثقة عن المجلس( .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
و  -  تعميـم رقم )2/رب/2002/93( بشأن إصدار الدليل االسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .
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4( الحفاظ على قاعدة رأسمالية مناسبة للبنك، وليس المقصود بذلك تناسب حجم رأسمال البنك
مع حجم وأوضاع النشاط الحالي للبنك فقط، بل يمتد ذلك ليأخذ في االعتبار التوقعات المستقبلية 
للبنك، مع  الرأسمالية  الرأسمالي والكفاية  بالتخطيط  البنك، وهو ما يسمى  لنمو وتطور نشاط 
مراعاة مواجهة واحتواء المخاطر المختلفة المحيطة بالعمليات التي يقوم بها البنك وتأثيرها على 
القاعدة الرأسمالية. وبطبيعة الحال فإنه في كافة األحوال يتعين االلتزام بمعيار كفاية رأس المال 

المقرر من البنك المركزي .

ثانياً  :  في إطار االلتزام بالقوانين، وبالقرارات والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي :

وتعتبر هذه مسئولية أساسية لمجلس إدارة البنك، يتعين عليه بشأنها اتخاذ كافة األساليب اإلشرافية 
الالزمة لتحقيق االلتزام بهذه المسئولية .

ويتطلب ذلك، بطبيعة الحال، أهمية اإللمام الكافي بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن 
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وأن يكون هناك فهم واضح لما تقضي به 
السياسات والضوابط الرقابية الصادرة بموجب تعليمات البنك المركزي ) دليل الرقابة على البنوك ( .

ثالثاً  :  في إطار كفاية وشفافية المعلومات المتاحة للمساهمين والجمهور :

كمـا تـقع على مجلـس اإلدارة مسئوليــة التأكــد مـن صحـة ودقـة البيانـات الماليـة المنشورة عـن 
البنـك، والتحقق من سالمة األساليب المحاسبية المطبقة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مجلس اإلدارة 
مسئول أيضاً عن مراعاة متطلبات المساهمين والجمهور بشأن اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة 
بأداء البنك وأوضاعه المالية، وكذلك اإلعالن عن أية تطورات أو أحداث هامة متعلقة بأوضاع 
البنك فور حدوثها، أخذاً في االعتبار كفاية هذه المعلومات والبيانات للوقوف على الواقع الحالي 

للبنك .

:  في إطار االلتزام بالممارسات السليمة )تجنب استغالل النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية( : رابعاً 

فيجب على عضو مجلس اإلدارة أن ينأى بنفسه عن الدخول في أي ممارسات أو عمليات تحمل 
شبهة استغالل النفوذ، أو تحقق له مصالح شخصية على حساب مصلحة البنك. ومن أهم مظاهر 

مثل هذا الوضع ما يلي :

أ   - حصول عضو مجلس اإلدارة، أو طرف ذو عالقـة به، على ائتمان من البنك دون تطبيـق
       كامل للمعايير االئتمانية التي يستخدمها البنك بالنسبة لكافة عمالئه، كأن يتم التدخل في عملية 
      اتخاذ القراراالئتماني، أو ال يتم تقديم ضمانات مناسبة، أو يتم الحصول على االئتمان بأسعار

      فائدة  متميزة .

وتجدر اإلشارة في هذا الخصوص إلى ضرورة االلتزام بأحكام المادة )69( من القانون رقم
 32 لسنة 1968، والتي تضمنت شروط وقيود خاصة بالقروض التي تمنح ألعضاء مجلس 
إدارة البنك، بدءاً من حظر تقديم القروض بدون ضمان وتتدرج إلى ضرورة الحصول على موافقة
12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .

و  -  تعميـم رقم )2/رب/2002/93( بشأن إصدار الدليل االسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .
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االلتزام  يجب  كما  للبنك.  العامة  الجمعية  من  مسبـق  ترخيص  و/أو  البنـك  إدارة  مجلـس 
بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن شروط وقواعد منح التسهيالت االئتمانية من 

البنك ألعضاء مجلس إدارته .

لـدى أحـد  للبنــك  البنـك في تحقيـق مصالـح شخصيــة، كربـط ودائـع  استخـدام أمـوال  ب - 
البنــوك التي ستقوم بدورها بمنح تسهيالت ائتمانية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد 
كبار الموظفين في البنك، أو أحد كبار المساهمين، أو أي من األطراف المترابطة معهم 
اقتصادياً أو قانونياً، أو أن يتم الحصول على قروض من بنك آخر وبشروط ميسرة مقابل

معاملة مثيلة ألعضاء مجلس إدارة البنك اآلخر .

كذلك تدخـل عضـو مجلـس اإلدارة للتأثير على الجهـاز التنفيـذي بالتجـاوز عـن الضوابـط 
و/أو اإلجراءات المقررة بشأن أي عمل من أعمال البنك .

ج -  استخدام المعلومات المتوفرة لدى عضو مجلـس اإلدارة عـن أوضاع البنـك المختلفـة في
      تحقيــق مصلحة ذاتية له أو ألطراف أخرى .

التجارية  المادة )151( من قانون الشركات  واتصااًل بما سبق ذكره، تجدر اإلشارة إلى 
التي تنص على عدم جواز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألحد أعضاء هذا المجلس 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها، 
إال بترخيص من الجمعية العامة، وأنه ال يجوز ألي من هؤالء أن يشترك في إدارة شركة 

مشابهة أو منافسة لشركتهم .

كما تجدر اإلشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن محافظة البنوك على 
أعضاء  التعليمات  هذه  وتطالب  بعمالئها.  خاصة  وبيانات  معلومات  من  لديها  ما  سرية 
مجلس إدارة البنك وكافة العاملين فيه بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة 
بعمالء البنك وعمالء المصارف األخرى، التي تكون قد وصلت إلى موظفي البنك بحكم 

عملهم .

2002/10/22

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
و  -  تعميـم رقم )2/رب/2002/93( بشأن إصدار الدليل االسترشادي حول واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

                                                                                             المدير التنفيذي 
التاريـخ : 15 ذو القعدة 1425 هـ
الموافق : 27 ديسمبــــر 2004 م

السيـد / المديــر العــام               المحتـرم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/ رب / 172 / 2004(
إلى كافة البنوك المحلية

التنفيذيــة  اإلجـراءات  بـشأن   2004/4/6 المـؤرخ  المركـزي  الكـويت  بنـك  تعميـم  إلى  باإلشارة 
ألحكـام البنــد )2( من المادة )57( المعدلة من القانون رقم )32( لسنة 1968، وإلى ما ورد بالبند )4( 
من ذلك التعميم بأنه يجب على البنوك مراعاة التحقق من استيفاء موافقة البنك المركزي على زيادة نسبة 
التملك عن 5٪ بالنسبة للمرشحين لعضوية مجلس إدارة أي من البنوك، وذلك عند التقدم بطلب الترشيح 

وفقاً ألحكام المادة )68( من القانون المذكور وقرار مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن .

يرجى مراعـاة، لدى موافاتنـا بنماذج المرشحين لعضويـة مجـلس إدارة مصرفكم، إرفاق إقـرار من 
المرشح يقر فيه بما إذا كان يمتلك أكثر من 5٪ من رأس المال المصدر من عدمه سواء كان التملك 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي حال تملك أكثر من 5٪ يتم ذكر نسبة التملك، تاريخ التملك، طريقة 

التملك، تاريخ موافقة بنك الكويت المركزي على التملك .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة         

                               إبراهيم علي القاضي

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ز  -  تعميم رقم )2/رب/2004/172( بشأن إقرار المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك بنسبة تملكه )بشكل مباشر أو غير مباشر( في رأس المال المصدر للبنك .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريخ :  20 جمادي األولى 1428 هـ
الموافق :  6  يـــونــيــــــــــو 2007 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/ رب / 207 / 2007(
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته

القواعد  بشأن   )2006/322/57( رقم  المركزي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  قـرار  إلى  باإلشارة 
والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 .

أود اإلفـــادة بأن مجلــس إدارة بنــك الكـويـت المـركـزي قــد قـــرر في جلستــه المنعقــدة بتاريــخ 
2007/6/5 تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة في رئيس الجهاز التنفيذي وفي العضو المنتدب 
البند  وليكون نص  موظفاً  بالعمل  المطلوبة  الخبرة اإلجمالية  باستبعاد شرط ربط مدة  في بنك، وذلك 

المذكور كما يلي :-

" أن يكون قد عمل مدة تتراوح من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنـة، منها عشر سنـوات على 
األقل في مؤسسة مصرفية أو مالية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على األقل في وظائف 

تنفيذية رئيسية، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية األساسية للمؤسسة" . 

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ح  -  تعـمـيـم رقــم )2/رب/2007/207( بـشأن تـعـديـل الشـروط الخاصــة بالخبــرة المطلوبــة في رئيــس الجهـاز التنفيـذي وفي العضـوالمنتـدب

       في بنـك، وذلك باستبعاد شرط ربط مدة الخبرة اإلجمالية المطلوبة بالعمل موظفاً .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

                                                                                             المدير التنفيذي 
التاريـخ : 9 جمادي اآلخرة 1428 هـ
الموافق : 24 يـونـيــــــــــو 2007 م

السيـد / المديــر العــام               المحتـرم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى البنوك المحلية

باإلشارة إلى قرار مجلـس إدارة بنـك الكويت المركـزي رقم )2006/322/57( وتعديالتـه بشأن 
القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( المعدلة من القانون رقم )32( لسنة 1968 .

نـود اإلفادة بأنـه قد تم إجـراء بعض التعديالت على النمـاذج المستخدمـة في حالة كل من الترشيح 
لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز 

التنفيذي أو نائبه أومساعده .

ونرفق مع هذا ما يلي :

1-  عدد 70 نموذج ترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك .

2-  عدد 30 نموذج ترشيح لمنصب عضو مجلـس اإلدارة المنتـدب أو لوظيفـة رئيـس الجهـاز التنفيـذي
     أو نائبـه أو مساعده .)1(

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة         

                              إبراهيم علي القاضي

)1(  تم إرسال ذات التعميم إلى فـروع البنـوك األجنبيـة بذات التاريخ حيث تم تزويدهم فقط بنماذج ترشيح لمنصب عضـو مجلـس اإلدارة المنتـدب أو لوظيفـة 
      رئيـس الجهـازالتنفيذي أو نائبه أو مساعده .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ط  -  تعـمـيـم بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنــك والترشيح لمنصب عضـو

        مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ط  -  تعـمـيـم بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنــك والترشيح لمنصب عضـو

        مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

19

نــمـــوذج ترشيــح *
لعضويـــة مـجـلـــس إدارة

بنـــك  ........................................

*   بنـاًء على أحكام المـادة )68( المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

     رقم )2006/322/57( في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة .



أواًل  :  البيانات الشخصية للمرشح

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ط  -  تعـمـيـم بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنــك والترشيح لمنصب عضـو

        مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .
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نمــوذج ترشيـــح

لعضويــة مجلـــس إدارة

بنــــــك /   ........................................

توقيع المـرشــحاعتماد الموظف المختص

1-  االســــــــــــــم :

2-  تاريـخ الميـالد : 

3-  مـحـل الميـالد :

: الجـنـسـيـــــــة   -4

)إن وجـد(  : 5-  الرقـــم المـدنــي

ثانياً :  المؤهالت الجامعية الحاصل عليها

 -1

 -2

  -3

 -4

جـهـة التخـرجتاريخ الحصول عليهالتخصصالـمــؤهــــل

“ ترفق المؤهالت الجامعية أو صور رسمية معتمدة ”



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ط  -  تعـمـيـم بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنــك والترشيح لمنصب عضـو

        مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

21

الدولـة مؤسسـات  أو  حكوميـة  جـهـات  في  المــرشـح  شغلها  التي  القياديـة  والمناصب  الوظـائف    : رابعــــاً 
              أومؤسسات مصرفية أو مالية

“ تـرفـــق المستنــدات الـمــؤيـــــــدة ”

أجنبيـة أو  محليـة  ماليـة  مؤسسات  أو  بنوك  في  المرشح  شغلها  التي  اإلدارات  مجالس  عضويـة    : ثالثاً  
             معروفة أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية

)2(

توقيـــــع المــــرشــــــحاعتماد الموظف المختص

 -1

 -2

  -3

-4

 -5

اســــم الجـــهـــة

“ ترفق المستندات المؤيدة وصور من قرارات الجمعيات العمومية أو الموافقات الصادرة في هذا الشأن ”

مــدة الـعــضـويـــــــة

إلـــىمــــن

 -1

 -2

  -3

-4

 -5

الـوظيفـة أو المنصباسم الجهة الحكومية أوالـمـؤسـسة
إلــىمــــن

المـــــــدة



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ط  -  تعـمـيـم بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنــك والترشيح لمنصب عضـو

        مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .
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خامساً  :  النشـاط الذي يمـارســه المرشـح حاليــــاً

1-  نوع النشاط :
2-  اسم المؤسسة التي تزاول من خاللها النشاط 

3-  فترة مزاولة النشاط 

     “ ترفــق المستنــدات المـؤيــدة ”
4-  هـل تـــشــارك في إدارة إحـــدى المـؤســســات التي تــمــارس نــشـاطـاً منـافـســـاً أو مـشـابــهـــاً

للمؤسسة المرشح لعضوية مجلس إدارتها ؟

المناصب أحـد  تتولى  أو  تديرها  كنت  مؤسسـة  أية  إفـالس  إشهـار  أو  تصفيـة  سبـق  هل    -5
الرئيسية بها ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم بالنسبة لرقمي 4 و 5 يرجى ذكر التفاصيل

ســادســـاً :  بيانـات تتعلق بالمركـز المالـي للمـرشـح 

1-  هـل سبــق وأن امتـنـعـت عـن ســـداد أيــة ديــــون مستحقـــة علـيـك تـجــاه بـنــوك أو شـركــات
     استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

2-  هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

3-  هل سبق وصدر حكم بإشهار إفالسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

)3(

توقيـــــع المــــرشــــــحاعتماد الموظف المختص



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
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ســابــعـــــــاً  :  بيـانـــات أخـــــــــــــــرى
1-  هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف واألمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

2-  هل سبق مجازاتك تأديبيـاً في أي من جهات العمـل السابقـة بما في ذلك إنهـاء العمل أو العـزل سواء
في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

3-  ما هي نسبـة مساهمتك في رأسمال البنـك المرشـح لعضوية مجلس إدارته سواء بشكل مباشر وغير
مبـاشـر ؟ )إذا زادت نسبــة التملك عن 5٪ من رأسمـال البنـك يرجى استيفـاء البيــان المرفــق بـشأن 

التـملك المباشر وغير المباشر( .

4-  بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

“ ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها ” .

)4(

 إقــــــــرار وتــعـــهــــــد

أقر أنا  .............................................. المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك  ....................................
أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد باالخطار
تقديم  تاريخ  من  وذلك  سابعاً،  سادساً،  خامساً،  البنود  في  الواردة  السابقة  البيانات  على  تطرأ  تعديالت  أية  الفوري عن 
النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة األولى من المادة )259( من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: “ إذا ارتكب 
التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن 
تضاف إليها غرامة ال تجاوز 525 دينار ”، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي 
جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويراً في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وإنني 
قد إطلعت على الدليل االسترشادي “ واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك ” الصادر عن 

بنك الكويت المركزي .
:اعتماد الموظف المختص االســــــم :المــرشــــح 

: التوقيع 
: التاريــخ 

إقـــــــــــــرار

البنـك في حـدود بمعرفـة  منهـا  والتأكـد  النموذج صحيحـة وتمت مراجعتهـا  المدونـة في هـذا  البيانـات  بأن  أدناه  الموقـع  يقـر 
المعلومات المتاحة .

االســــــم :

رئيس مجلس اإلدارة “ العضو المنتدب ”

التوقيـــع :
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مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج ما يلي :-

1-  قـرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقــم )2006/322/57( بـشـأن القواعـد والضوابــط الخاصـة بالخبـرة المطلوبـة في المـادة )68(

مـن القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .

2-  بيان بالتملك المباشر وغير المباشر في البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته .

3-  دليل استرشادي “واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك” .



بيان بالتملك المباشر وغير المباشر
س إدارتـــه

ضويــة مجلــ
في البنــك المرشــح لع

البـنــــــــــك :  ....................................
اسم المرشح : .....................................

صدر للبنك : ...............................
س المال الم

صية - أخرى ( .عدد أسهم رأ
ث - و

ب عام - شراء من السوق الثانوي - استيداء لدين - إر
س - اكتتا

)1(  طريقة التملك ) مرحلة التأسي
صدر .

س مال البنك الم
)2(  تاريخ الموافقة على ما يجاوز 5٪ من رأ

ت التملك التي تزيد عن 5٪ والقائمة قبل العمل بالقانون رقم )28( لسنة 2004 )2004/3/15( .
ت حاال

ضاح في خانة المالحظا
)3(  يراعى اإلي

صادر في 2004/4/4 .
ت المركزي ال

س إدارة بنك الكوي
ب قرار مجل

صادرة بشأن تحديد مفهوم التملك غير المباشر بموج
س والقواعد ال

)4(  وفقاً لألس
ف ) االسم - الجنسية - الشكل القانوني - رقم البطاقة المدنية/رقم السجل التجاري - طبيعة النشاط - أخرى ( .

صيل كاملة عن هذه األطرا
ضح تفا

)5(  يرفق بيان يو

ف المترابطــة مـعـه
المرشـح واألطـرا

أوالً :  بيانات التملك المباشر :

مجـمــــوع ) أ (

مجـمــــوع ) ب (

مجـمــــوع ) أ + ب (

إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشر )أوالً + ثانياً(

ثانياً :  بيانات التملك غير المباشر )4( :
أ-  أسماء األطراف المترابطة عن طريق الملكية واإلدارة المشتركة )5( :

-1-2-3

: صالح المتداخلة )5( 
ت الم

ف ذا
ب-  أسماء األطرا

-1-2-3

الشكل
القانوني

تاريخ
التمـلك

نسبة
التمـلك

مـــالحظـات )3(
عدد األسهم
المملوكة

طريقة
التمـلك)1(

تاريخ موافقة
البنك المركزي)2(
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نــمـــوذج ترشيــح *
لمنصب عضو مـجلس اإلدارة

المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز
التنفيذي أو نائبه أو مساعده

ببنـــك  ........................................

*   بنـاًء على أحكام المـادة)68( المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس
     إدارة بنك الكويت المركزي رقم )2006/322/57( في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة .



ثانياً :  المؤهالت الجامعية الحاصل عليها

 -1

 -2

  -3

 -4

جـهـة التخـرجتاريخ الحصول عليهالتخصصالـمــؤهــــل

“ ترفق المؤهالت الجامعية أو صور رسمية معتمدة ”
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أواًل  :  البيانات الشخصية للمرشح

نمــوذج ترشيـــح

لمنصب عضو مجلـــس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده

ببنــــــك /   ........................................

توقيع المـرشــحاعتماد الموظف المختص

1-  االســــــــــــــم :

2-  تاريـخ الميـالد : 

3-  مـحـل الميـالد :

: الجـنـسـيـــــــة   -4

)إن وجـد(  : 5-  الرقـــم المـدنــي
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ثالثاً  :  الوظائف التي شغلها المرشح في مؤسسات مصرفية أو مالية

رابعــــاً :  تقييم البنك للقدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لشغل الوظيفة المرشح لها 

)2(

توقيـــــع اعتماد الموظف المختص

 -1

 -2

  -3

-4

 -5

اســــم الـمـــؤسـســـة

“ تـرفـــق المستنــدات الـمــؤيـــــــدة ”

الـوظيفــــة

إلــــىمــــــن

المـــــــــــدة

 -1

 -2

  -3

-4

 -5
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خامساً  :  النشـاط الذي يمـارســه المرشـح حاليــــاً

1-  نوع النشاط :
2-  اسم المؤسسة التي تزاول من خاللها النشاط 

3-  فترة مزاولة النشاط 

     “ ترفــق المستنــدات المـؤيــدة ”
4-  هـل تـــشــارك في إدارة إحـــدى المـؤســســات التي تــمــارس نــشـاطـاً منـافـســـاً أو مـشـابــهـــاً

للمؤسسة المرشح لشغل وظيفة بها ؟

المناصب أحـد  تتولى  أو  تديرها  كنت  مؤسسـة  أية  إفـالس  إشهـار  أو  تصفيـة  سبـق  هل    -5
الرئيسية بها ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم بالنسبة لرقمي 4 و 5 يرجى ذكر التفاصيل

ســادســـاً :  بيانـات تتعلق بالمركـز المالـي للمـرشـح 

1-  هـل سبــق وأن امتـنـعـت عـن ســـداد أيــة ديــــون مستحقـــة علـيـك تـجــاه بـنــوك أو شـركــات
     استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

2-  هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

3-  هل سبق وصدر حكم بإشهار إفالسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

)3(

توقيـــــع المــــرشــــــحاعتماد الموظف المختص



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ط  -  تعـمـيـم بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنــك والترشيح لمنصب عضـو

        مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

30

ســابــعـــــــاً  :  بيـانـــات أخـــــــــــــــرى
1-  هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف واألمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

2-  هل سبق مجازاتك تأديبيـاً في أي من جهات العمـل السابقـة بما في ذلك إنهـاء العمل أو العـزل سواء
في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

3-  بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

“ ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها ” .

)4(

 إقــــــــرار وتــعـــهــــــد

أقر أنا  ..................................................  المرشح لمنصب / لوظيفة  .........................................
وأقر وسليمة  النموذج صحيحة  هذا  في  المثبتة  البيانات  جميع  .....................................................أن  ببنك 
بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد باالخطار الفوري عن أية تعديالت تطرأ على البيانات السابقة الواردة في 
البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة األولى من المادة )259( 
من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: “ إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت 
العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة ال تجاوز 525 دينار ”، وإنني على بينة من أن 
تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويراً في أوراق البنوك 

المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

:اعتماد الموظف المختص االســــــم :المــرشــــح 

: التوقيع 

: التاريــخ 
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12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ط  -  تعـمـيـم بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنــك والترشيح لمنصب عضـو

        مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .
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إقـــــــــــــــــــــــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود
المعلومات المتاحة .

االســـــم :

رئيس مجلس اإلدارة “ العضو المنتدب ”

التوقيــع :

)5(



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ط  -  تعـمـيـم بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيـح لعضويـة مجلـس إدارة بنــك والترشيح لمنصب عضـو

        مجلـس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .
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مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم )2006/322/57( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68(
من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريــخ : 17 ذو القعدة 1430 هـ
الموافـق :  5  نـوفمبـــر 2009 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2 / رب، رب أ / 250 / 2009(
إلى كافة البنوك المحلية

باإلشارة إلى قـرار مجلس إدارة بنـك الكويت المركـزي رقم )2006/322/57( وتعديالتـه بشأن القواعـد
والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد 

وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالته .

نود اإلفادة بأنه قد تم إجراء تعديل على النماذج المستخدمـة في حالــة الترشيح لعضويـة مجلس إدارة بنـك
والترشيح لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده، 
الخارجية  واإلتصاالت  الجنائي  التنفيذ  مكتب  من  شهادة  الترشيح  بطلب  يرفق  بأن  المرشح  بإلزام  وذلك 
بوزارة العدل تتضمن األحكام الباتة الصادرة ضده - إن وجدت - وبمراعاة أن ال تزيد الفترة من تاريخ 
صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة أو لمنصب عضو مجلس اإلدارة 
المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد .

يرجى العمل بالتعديـل المذكـور اعتبـاراً مـن تاريخـه، ومراعـاة موافاتنـا بالشهـادة المشار إليها رفـق الطلبـات
التي تُقدم إلى بنك الكويت المركزي على النماذج )المطبوعة( المعمول بها حالياً .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ي - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2009/250( بـشـأن إلـزام المرشح لعضويـة مجلــس إدارة بنــك أو لمنصب عـضــو مجلـس اإلدارة المنتـدب أو لوظيفـة رئيـس الجهـاز
      التنفيذي أو نائبه أو مساعده  إرفاق شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي واالتصاالت الخارجية بوزارة العدل مع نموذج الترشيح تتضمن األحكام الباتة  الصادرة ضده .
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المـــحافـــظ            
التاريــخ : 13 مــحـــرم 1431 هـ
الموافـق : 30 ديسمبــــر 2009 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2 / رب، رب أ / 254 / 2009(
تعميم إلى كافة البنوك المحلية

باإلشــارة إلى التعمـيـم رقــم )2/رب، رب أ/2009/250( الصادر بتاريـخ  2009/11/5 بـشـأن إلــزام
المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه 
ومساعده بأن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي واالتصاالت الخارجية بوزارة العدل 

تتضمن األحكام الباتة الصادرة ضده - إن وجدت .

وفي إطار تيسيـر تنفيـذ ذلك، فلقـد تـم التنسيـق واإلتفـاق مع نيابـة التنفيـذ الجنائـي واالتصاالت الخارجيــة
بوزارة العدل على اآللية اآلتية للحصول على الشهادات المطلوبة :

1(  أن توجه المراسالت من البنك المعني بأسماء مرشحيه المطلوب اإلستعالم عنهم، ويتلقى البنك المعني الرد
من نيابة التنفيذ الجنائي واإلتصاالت الخارجية .

2( أن يصدر الكتاب المرسل مـن البنــك بتوقيـع رئيـس مجلـس اإلدارة أو العضو المنتـدب أو رئيـس الجهـاز
التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل .

3(  أن يكون الكتاب المرسل يتيح مهلة للنيابة العامة للرد من ثالثة إلى أربعة أسابيع .

4( أن تكون المراسالت موجهـة للسيد المحتـرم عمـر المسعـود نائب المديـر، قصر العـدل الدور األول - مكتب
رقم )226( .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ك -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2009/254( بشأن اآللية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي واالتصاالت الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة المطلوبة

لمرشحي عضوية مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .
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يرجـى اإللتـزام بتلك اآلليــة )1( للحصول على الشهـادة المطلوبـة بالنسبـة للمرشحين المشار إليهـم، 
حيث لن يتم النظر في أي طلبات للترشيح ال تستوفي الشهادة المشار إليها .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

)1(  صدر التعميم رقم )2/رب، رب أ/2010/255( والمدرج في البند )ل( من هذا الفصل بشأن اآللية المعدلة للحصول على الشهادة المطلوبة بالنسبة للمرشحين .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ك -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2009/254( بشأن اآللية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي واالتصاالت الخارجية بوزارة العدل للحصول على الشهادة المطلوبة

لمرشحي عضوية مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ :  5  ربيع اآلخر 1431 هـ
الموافق : 21 مـــــــارس 2010 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2 / رب، رب أ / 255 / 2010(
إلى كافة البنوك المحلية

 2009/12/30 بتاريـــخ  الصـادر  أ/2009/254(  رب  )2/رب،  رقــم  التعميـم  إلـى  باإلشــارة 
والمتضمـن اآللية التي تم اإلتفاق عليها مع نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للحصول على 
شهادات األحكام الباتة - إن وجدت - الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وعضو مجلس 

اإلدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده .

نــود اإلفــادة بأنـه تـم إجــراء بـعـض التعـديـالت على اآلليـة المـشار إليهـا، بنـاًء على طلب نيابـة 
قد يحدث في بعض  الذي  التعارض  تفادي  الدولي، وذلك ألغراض  والتعاون  الجنائي  التنفيـذ  شئـون 

الحاالت .

وفيمـا يلي اآلليــة المعـدلــة)1( الواجـب على مصرفكـم إتباعهــا للحصـول على الشهـادات المطلوبــة 
المـشار إليهــا، وبمراعاة أنه لن يتم النظر في أي طلبات للترشيح ال تستوفي الشهادة المشار إليها :

وبمراعاة عنهـم،  اإلستعالم  المطـلوب  مرشحيه  بأسماء  المعني  البنك  مـن  المراسالت  توجه  أن   )1
      أن يصدرالكتاب المرسل من البنك بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو رئيس الجهاز 

     التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل .

2(  أن تكون المراسالت موجهة إلى السيـد المحترم د. عـمر المسعـود نائب مدير نيابـة شئون التنفيـذ
     الجنائـي والتعاون الدولي، قصر العدل، الدور األول - مكتب رقم )226( .)2(

3(  تـكـون صياغـة طـلب الشهادة كاآلتي : “ موافاتـنا بشهـادة تفصيليـة عـن األحكام الباتة الـصادرة
     ضد ------- وسوابقه ” .

)1(  صدر التعميم رقم )2/رب، رب أ/2017/400( المؤرخ 2017/3/26 والمدرج في البند )س( من هذا الفصل بشأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ
     الجنائي والتعاون الدولي للحصول على شهادات األحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه 

      ومساعده.
)2(  صدر التعميم رقم )2/رب، رب أ/2010/265( والمدرج في البند )م( من هذا الفصل بشأن تغيير أسلوب توجيه المراسالت للحصول على الشهادة .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ل  -  تعميــم رقــم )2/رب، رب أ/2010/255( بـشأن اآلليــة المعـدلــة مـع نيـابــة شئــون التنفيــذ الجنائـي والتعـاون الدولي بوزارة العـدل للحصـول
      على شهـادة  تتضمـن األحكـام الباتـة الصادرة ضد المرشحين لعضويـة مجلـس اإلدارة وعضو مجلـس اإلدارة المنتـدب ووظيفـة رئيس الجهـاز

       التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .
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4(  أن يكون الكتاب المرسل يتيح للنيابة مهلة للرد من أربعة إلى ستة أسابيع .

السيد محمد عبدالهادي وذلك  بالنيابة وهو )22998438( وهو يخص  تم تحديد رقم هاتف    )5
     لإلستعالم منه هاتفياً عن موقف الشهادات الخاصة بمرشحي البنك، على أن يحضر مندوب
     البنك للنيابة إلستالم الشهادات في حالة اإلنتهاء منها. ويتعين على البنك اإللتزام بهذه اآللية

     حرصاً على إنتظام وتيسير إنجاز هذه العملية .

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

                المحــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح          

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ل  -  تعميــم رقــم )2/رب، رب أ/2010/255( بـشأن اآلليــة المعـدلــة مـع نيـابــة شئــون التنفيــذ الجنائـي والتعـاون الدولي بوزارة العـدل للحصـول
      على شهـادة  تتضمـن األحكـام الباتـة الصادرة ضد المرشحين لعضويـة مجلـس اإلدارة وعضو مجلـس اإلدارة المنتـدب ووظيفـة رئيس الجهـاز

       التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك .
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المدير التنفيذي            
التاريـخ : 23 رمضان 1431 هـ
الموافق :  2  سبتمبـــر2010 م

السيد / المدير العام        المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2 / رب، رب أ / 265 / 2010(

إلى كافة البنوك المحلية

الحقـاً للتعـمـيـم الصـادر عـن بنــك الكـويت المركـزي بتاريخ 2009/12/30 بشأن اآلليـة المتبعـة 
للحصـول على شهادة تتضمن األحكام الباتة الصادرة - إن وجدت - للمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة 

ومنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده .

المطلوبــة  الشهــادة  على  للحـصـول  المـراسـالت  جميـع  تـكـون  أن  يتعين  بأنـه  اإلحاطــة  يرجى 
موجـهــة للسيــد محمد راشد الدعيج رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي - وزارة العدل، 

مع ضرورة اإللتزام باآللية الواردة بالتعميم الصادر بتاريخ 2009/12/30 سالف اإلشارة إليه .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

            المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالوكالة

                يوسف جاسم العبيد       

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
التي تتضمـن الشـهـــادة  للحـصـــول عـلى  المــراســـالت  تـوجـيـــه  أسلــوب  تغييـر  بـــشــأن  أ/2010/265(  تعميــم رقـــم )2/رب، رب    - م   
       األحـكـام البـاتــة الصـادرة للمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده . 
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                                                      المدير التنفيذي 
التاريـخ :  14 جمادي األولى 1432 هـ
الموافق :  17 أبـريــــــــــــل 2011 م

السيد / المدير العام        المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى البنوك المحلية

باإلشارة إلى قـرار مجلـس إدارة بنـك الكويت المركـزي رقم )2006/322/57( وتعديالته بشأن 
القواعـد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( المعّدلة من القانون رقم )32( لسنة 1968 
وتعديالته، وإلحاقاً لكتابنا المؤرخ 2007/6/24 بشأن التعديالت التي تمت على النماذج المستخدمة في 
حالة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك، والترشيح لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو 

لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده .

وعطفاً على التعاميم الصادرة في هذا الشأن والتي كان آخرها التعميم رقم )2/رب، رب أ/2010/265(
والمؤرخ 2010/9/2، بشأن اآللية المتفق عليها مع نيابة التنفيذ الجنائي واالتصاالت الخارجية بوزارة 
العدل للحصول على الشهادة الخاصة باألحكام الباتة الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة، 
وعضو مجلس اإلدارة المنتدب ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك - إن وجدت - .

نــود اإلفــادة بأنــه إتساقــاً مع التعديــالت التي وردت في التعاميــم المشـار إليهـا بعاليـه، فقد تم 
إجـراء بعض التعديالت على النماذج المستخدمة في حاله كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك 
والترشيح لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده 

وذلك على البند ) سابعاً ( منها .

ونرفق لكم مع هذا ما يلي :

1-  عدد 10 نماذج ترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك . ) للبنوك الكويتية فقط (

2-  عدد 10 نماذج ترشيح لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي
     أو نائبه أومساعده .

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

                                    المدير التنفيذي لقطاع الرقابة  

يوسف جاسم العبيد                 
12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .

ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو
        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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نــمـــوذج ترشيــح *
لعضويـــة مـجـلـــس إدارة

بنـــك  ........................................

*   بنـاًء على أحكام المـادة )68( المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

     رقم )2006/322/57( في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة .
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12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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أواًل  :  البيانات الشخصية للمرشح

نمــوذج ترشيـــح

لعضويــة مجلـــس إدارة

بنــــــك /   ........................................

توقيع المـرشــحاعتماد الموظف المختص

1-  االســــــــــــــم :

2-  تاريـخ الميـالد : 

3-  مـحـل الميـالد :

: الجـنـسـيـــــــة   -4

)إن وجـد(  : 5-  الرقـــم المـدنــي

ثانياً :  المؤهالت الجامعية الحاصل عليها

 -1

 -2

  -3

 -4

جـهـة التخـرجتاريخ الحصول عليهالتخصصالـمــؤهــــل

“ ترفق المؤهالت الجامعية أو صور رسمية معتمدة ”
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12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .

42

الدولـة مؤسسـات  أو  حكوميـة  جـهـات  في  المــرشـح  شغلها  التي  القياديـة  والمناصب  الوظـائف    : رابعــــاً 
            أومؤسسات مصرفية أو مالية

“ تـرفـــق المستنــدات الـمــؤيـــــــدة ”

أجنبيـة أو  محليـة  ماليـة  مؤسسات  أو  بنوك  في  المرشح  شغلها  التي  اإلدارات  مجالس  عضويـة    : ثالثاً  
             معروفة أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية

)2(

توقيـــــع المــــرشــــــحاعتماد الموظف المختص

 -1

 -2

  -3

-4

 -5

اســــم الجـــهـــة

“ ترفق المستندات المؤيدة وصور من قرارات الجمعيات العمومية أو الموافقات الصادرة في هذا الشأن ”

مــدة الـعــضـويـــــــة

إلـــىمــــن

 -1

 -2

  -3

-4

 -5

الـوظيفـة أو المنصباسم الجهة الحكومية أوالـمـؤسـسة
إلــىمــــن

المـــــــدة
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12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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خامساً  :  النشـاط الذي يمـارســه المرشـح حاليــــاً

1-  نوع النشاط :
2-  اسم المؤسسة التي تزاول من خاللها النشاط :

3-  فترة مزاولة النشاط :

     “ ترفــق المستنــدات المـؤيــدة ”
4-  هـل تـــشــارك في إدارة إحـــدى المـؤســســات التي تــمــارس نــشـاطـاً منـافـســـاً أو مـشـابــهـــاً

للمؤسسة المرشح لعضوية مجلس إدارتها ؟

المناصب أحـد  تتولى  أو  تديرها  كنت  مؤسسـة  أية  إفـالس  إشهـار  أو  تصفيـة  سبـق  هل    -5
الرئيسية بها ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم بالنسبة لرقمي 4 و 5 يرجى ذكر التفاصيل

ســادســـاً :  بيانـات تتعلق بالمركـز المالـي للمـرشـح 

1-  هـل سبــق وأن امتـنـعـت عـن ســـداد أيــة ديــــون مستحقـــة علـيـك تـجــاه بـنــوك أوشـركــات
     استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

2-  هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

3-  هل سبق وصدر حكم بإشهار إفالسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

)3(

توقيـــــع المــــرشــــــحاعتماد الموظف المختص
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12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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ســابــعـــــــاً  :  بيـانـــات أخـــــــــــــــرى
1-  هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف واألمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

2-  هل سبق مجازاتك تأديبيـاً في أي من جهات العمـل السابقـة بما في ذلك إنهـاء العمل أو العـزل سواء
في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم بالنسبة لرقمي 2،1 يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

3-  ما هي نسبـة مساهمتك في رأسمال البنـك المرشـح لعضوية مجلس إدارته سواء بشكل مباشر وغير
مبـاشـر ؟ )إذا زادت نسبــة التملك عن 5٪ من رأسمـال البنـك يرجى استيفـاء البيــان المرفــق بـشأن 

التـملك المباشر وغير المباشر( .

4-  بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

ضد الصادرة  الباتة  األحكام  تتضمن  العدل  بوزارة  الدولي  والتعاون  الجنائي  التنفيذ  شئون  نيابة  من  شهادة  ترفق   “
التقدم  تاريخ  وحتى  الشهادة  صدور  تاريخ  من  الفترة  تزيد  ال  أن  بمراعاة  وذلك   . وجدت  إن   - المرشح 

بطلب الترشيح إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد، كما ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها ” 

)4(

 إقــــــــرار وتــعـــهــــــد

أقر أنا  ...................................................  المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك  ..............................
أن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد باالخطار 
تقديم  تاريخ  من  وذلك  سابعاً،  سادساً،  خامساً،  البنود  في  الواردة  السابقة  البيانات  على  تطرأ  تعديالت  أية  الفوري عن 
النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة األولى من المادة )259( من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: “ إذا ارتكب 
التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن 
تضاف إليها غرامة ال تجاوز 525 دينار ”، وإنني على بينة من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي 
جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويراً في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها، وإنني 
قد إطلعت على الدليل االسترشادي “ واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك ” الصادر عن 

بنك الكويت المركزي .
:اعتماد الموظف المختص االســــــم :المــرشــــح 

التوقيـــــع :
: التاريــخ 

إقـــــــــــــرار

يقـر الموقـع أدناه بأن البيانـات المدونـة في هـذا النموذج صحيحـة وتمت مراجعتهـا والتأكـد منهـا بمعرفـة البنـك في حـدود
المعلومات المتاحة .

االســــــم :

رئيس مجلس اإلدارة “ العضو المنتدب ”
التوقيـــع :
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12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو
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مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج ما يلي :-

1-  قـرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقــم )2006/322/57( بـشـأن القواعـد والضوابــط الخاصـة بالخبـرة المطلوبـة في المـادة )68( مـن
القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .

2-  بيان بالتملك المباشر وغير المباشر في البنك المرشح لعضوية مجلس إدارته .

3-  دليل استرشادي “واجبات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك” .
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12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
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نــمـــوذج ترشيــح *
لمنصب عضو مـجلس اإلدارة

المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز
التنفيذي أو نائبه أو مساعده

ببنـــك  ......................................................

*   بنـاًء على أحكام المـادة)68( المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقرار مجلس
     إدارة بنك الكويت المركزي رقم )2006/322/57( في شأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة المذكورة .



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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أواًل  :  البيانات الشخصية للمرشح

نمــوذج ترشيـــح

لمنصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده
ببنــــــك /   ........................................

توقيع المـرشــحاعتماد الموظف المختص

1-  االســــــــــــــم :

2-  تاريـخ الميـالد : 

3-  مـحـل الميـالد :

: الجـنـسـيـــــــة   -4

)إن وجـد(  : 5-  الرقـــم المـدنــي

ثانياً :  المؤهالت الجامعية الحاصل عليها

 -1

 -2

  -3

 -4

جـهـة التخـرجتاريخ الحصول عليهالتخصصالـمــؤهــــل

“ ترفق المؤهالت الجامعية أو صور رسمية معتمدة ”



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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ثالثاً  :  الوظائف التي شغلها المرشح في مؤسسات مصرفية أو مالية

رابعــــاً :  تقييم البنك للقدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لشغل الوظيفة المرشح لها 

)2(

توقيـــــع المــــرشــــــحاعتماد الموظف المختص

 -1

 -2

  -3

-4

 -5

اســــم الـمـــؤسـســـة

“ تـرفـــق المستنــدات الـمــؤيـــــــدة ”

الـوظيفــــة

إلــــىمــــــن

المـــــــــــدة

 -1

 -2

  -3

-4

 -5



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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خامساً  :  النشـاط الذي يمـارســه المرشـح حاليــــاً

1-  نوع النشاط :
2-  اسم المؤسسة التي تزاول من خاللها النشاط :

3-  فترة مزاولة النشاط :

     “ ترفــق المستنــدات المـؤيــدة ”
4-  هـل تـــشــارك في إدارة إحـــدى المـؤســســات التي تــمــارس نــشـاطـاً منـافـســـاً أو مـشـابــهـــاً

للمؤسسة المرشح لشغل وظيفة بها ؟

المناصب أحـد  تتولى  أو  تديرها  كنت  مؤسسـة  أية  إفـالس  إشهـار  أو  تصفيـة  سبـق  هل    -5
الرئيسية بها ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم بالنسبة لرقمي 4 و 5 يرجى ذكر التفاصيل

ســادســـاً :  بيانـات تتعلق بالمركـز المالـي للمـرشـح 

1-  هـل سبــق وأن امتـنـعـت عـن ســـداد أيــة ديــــون مستحقـــة علـيـك تـجــاه بـنــوك أو شـركــات 
استثمار أو أية جهات أخرى محلية أو خارجية ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

2-  هل سبق أن أبرمت صلحاً مع دائنيك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل

3-  هل سبق وصدر حكم بإشهار إفالسك سواء في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم

)3(

توقيـــــع المــــرشــــــحاعتماد الموظف المختص



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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ســابــعـــــــاً  :  بيـانـــات أخـــــــــــــــرى

1-  هل سبق الحكم عليك في جريمة مخلة بالشرف واألمانة سواء في الكويت أو في الخارج ؟

2-  هل سبق مجازاتك تأديبيـاً في أي من جهات العمـل السابقـة بما في ذلك إنهـاء العمل أو العـزل سواء
في الكويت أو في الخارج ؟

إذا كانت اإلجابة بنعم بالنسبة لرقمي 2،1 يرجى ذكر التفاصيل وتاريخ صدور الحكم أو قرار الجزاء

3-  بيانات أخرى يود المرشح إضافتها

ضد الصادرة  الباتة  األحكام  تتضمن  العدل  بوزارة  الدولي  والتعاون  الجنائي  التنفيذ  شئون  نيابة  من  شهادة  ترفق   “
التقدم  تاريخ  وحتى  الشهادة  صدور  تاريخ  من  الفترة  تزيد  ال  أن  بمراعاة  وذلك   . وجدت  إن   - المرشح 
بطلب الترشيح إلى بنك الكويت المركزي على شهر واحد، كما ترفق أية مستندات أو معلومات إضافية يرى المرشح إضافتها ” .

)4(

 إقــــــــرار وتــعـــهــــــد

............................................. لوظيفة    / لمنصب  المرشح    ........................................... أنا   أقر 
صحيحة  النموذج  هذا  في  المثبتة  البيانات  جميع  ....................................................................أن  ببنك 
وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد بها. وأتعهد باالخطار الفوري عن أية تعديالت تطرأ على البيانات السابقة 
الواردة في البنود خامساً، سادساً، سابعاً، وذلك من تاريخ تقديم النموذج، كما أقر بأنني اطلعت على الفقرة األولى من المادة 
)259( من قانون الجزاء والتي تنص على أنه: “ إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، 
كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة ال تجاوز 525 دينار ”، وإنني على بينة 
من أن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى أي جهة ذات صلة باستيفاء نماذج الترشيح يشكل تزويراً في أوراق 

البنوك المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

:اعتماد الموظف المختص االســــــم :المــرشــــح 

: التوقيع 

: التاريــخ 



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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إقـــــــــــــــــــــــــرار

يقر الموقع أدناه بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة وتمت مراجعتها والتأكد منها بمعرفة البنك في حدود
المعلومات المتاحة .

االســـــم :

رئيس مجلس اإلدارة “ العضو المنتدب ”

التوقيــع :

)5(



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ن  -  تعميـم بشأن إجـراء بعـض التعديالت على النماذج المستخدمـة في حالـة كل من الترشيح لعضوية مجلس إدارة بنك والترشيح لمنصب عضو

        مجلس اإلدارة المنتدب أو لوظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده وذلك على البند » سابعاً « منها .
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مطبعة بنك الكويت المركزي

يوزع مع هذا النموذج قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم)2006/322/57( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة 
في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 28 جمادي اآلخرة 1438 هـ
الموافـق : 26 مــــــــــــارس 2017 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2 / رب، رب أ / 400 / 2017(

إلى جميع البنوك المحلية

المتبعة  اآللية  بشأن   2010/3/21 بتاريخ  المركـزي  الكويت  بنـك  الصادرعن  التعميم  إلى  باإلشارة 
للحصول على شهادة تتضمن األحكام الباتة ـ إن وجدت - الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة 

ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده.

نود اإلفادة بأنه قد تم إجراء تعديل على اآللية المشار إليها، بناًء على التنسيق الذي تم مع السادة نيابة 
شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وفيما يلي اآللية المعدلة للحصول على الشهادات المطلوبة:

1( توجه المراسالت من البنك المعني بأسماء المطلوب االستعالم عنهم، وبمراعاة أن يصدر الكتاب
    المرسل من البنك بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي

    أقل.

2( تكون المراسالت موجهة للسيد مدير نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي - قصر العدل.

3( ارفاق تفويض مذيل بتوقيع الشخص المستعلَم عنه يفيد السماح للبنك بطلب الشهادة من نيابة شئون
    التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.

الصادرة  الباتة  األحكام  عن  تفصيلية  بشهادة  موافاتنا   “  : كاآلتي  الشهادة  طلب  صياغة  تكون   )4
    ضد ................... وسوابقه”.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
س - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/400( بـشـأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والتي تتضمن األحكام الباتة الصادرة ضد

      المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك.
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

5( أن يتيح الكتاب المرسل مهلة لنيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للرد من أربعة إلى ستة 
        أسابيع.

6( تم تحديد رقم الهاتف )22430356( بنيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي لالستعالم هاتفياً عن  
       جاهزية الشهادات الخاصة بمرشحي البنك، على أن يحضر مندوب من البنك للنيابة الستالم هذه

        الشهادات.

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

          د. محمد يوسف الهاشل

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
س - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/400( بـشـأن تعديل آلية الحصول على شهادة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والتي تتضمن األحكام الباتة الصادرة ضد

      المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي ونائبه ومساعده في البنك.
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الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

المـــحافـــظ            
التاريـخ : 18 رمضـــــان 1438 هـ
الموافـق : 13  يونيـــــــو 2017 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2 / رب، رب أ / 404 / 2017(
إلى جميع البنوك المحلية

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة
في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته

بتاريخ  وتعديله   )2006/322/57( رقم  المركزي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  قرار  إلى  باإلشارة 
2007/6/5 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 

1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالته.

أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/6/13 تعديل 
القواعــد والضوابــط الخاصـة بالخـبـرة المطـلـوبـة في المــادة )68( المشـار إليـهـا، حيـث أصـدر القـرار
رقم )43-أ/2017/422( في هذا الشأن. ويتضمن القرار الجديد الضوابط المنظمة لتفويض مجالس إدارات 
أو  البنك  نشاط  وجوه  من  وجه  على  اإلشراف  أو  معين  بعمل  للقيام  الغير  أو  أعضائها  من  البنوك ألي 
ممارسة بعض سلطات واختصاصات مجلس اإلدارة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة )185( من قانون 
الشركات رقم )1( لسنة 2016 وتعديالته. باإلضافة إلى تعديل الشروط الخاصة بالخبرة المطلوبة فيمن 
يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك أو نوابه أو مساعديه، وذلك فيما يتعلق بسنوات وطبيعة الخبرة المطلوبة 
لشغل تلك الوظائف. وكذلك إضافة بعض الوظائف العليا التي يجب أن ينطبق على شاغليها شروط الخبرة 

المطلوبة وفقاً ألحكام المادة الرابعة من هذا القرار.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ع - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/404( والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من 

      القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية.
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ومرفق نسخة من القرار رقم )43-أ/2017/422()1( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة 
في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية. 

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــظ     

          د. محمد يوسف الهاشل

)1(  تم تعديل هذا القرار بموجب التعميم رقم )2/رب،رب أ/2019/447( والمدرج في البند )ص( من هذه التعليمات.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ع - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/404(والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من 

      القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية.
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قرار رقم )43 -أ / 422 / 2017()1(
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته
بالنسبة للبنوك المحلية

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- بعد اإلطالع على المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
  وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديالته.

بتاريخ 2007/6/5  المركزي رقم )2006/322/57( وتعديله  الكويت  بنك  إدارة  قرار مجلس  - وعلى 
   بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 

   المشار إليه.

قــــــــرر :

مـــــادة أولـــى

القانــون رقــم )32(  المــادة )68( مــن  المنـصـوص عليــه في  الخبــرة  يشتــرط الستيفــاء شــرط 
لسنــة 1968وتعديالته أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أحد الشروط التالية :

في المتخـصـصـة  التطبيقيــة  المعـاهـــد  أحـــد  مـن  مـؤهــل  أو  مـؤهــل جامـعـي،  لديـه  يـكـون  أن    )1
     مـجــال الـدراسـات االقتصادية أو المالية أو المصرفية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي :

 أ (  بالنسبة للمؤهالت الجامعية في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية : خبرة خمس سنوات
       في المجاالت المذكورة، أو في المجال المصرفي أو المالي .

ب(  بالنسبة للمؤهالت الجامعية األخرى : خبرة سبع سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

ج (  بالنسبـة للحاصلين على مؤهـل مـن أحـد المعاهـد التطبيقيــة المتخصصـة : خبــرة عشر سنوات
في المجـال المصرفي أو المالي .

)1(  تم تعديل هذا القرار بموجب التعميم رقم )2/رب،رب أ/2019/447( والمدرج في البند )ص( من هذه التعليمات.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ع - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/404(والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من 

      القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية.
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الخبرة  شروط  تتوفر  لم  فإذا  المتخصصة،  البنوك  إدارات  مجالس  لعضوية  للمرشحين  وبالنسبة 
السابقة، فإنه يشترط أن تكون لدى المرشح خبرة في مجال عمل البنك المتخصص المعني بالعضوية، 
إذا كانت لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات بالنسبة للحاصلين على مؤهالت جامعية، أيا كان نوع 
المؤهل. وبالنسبة للحاصلين على مؤهالت من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة، يشترط أن تكون مدة 
الخبرة ال تقل عن 7 سنوات، سواء في المجال المصرفي أوالمالي، أو في مجال عمل البنك المتخصص 

المعني بالعضوية .

أو

2(  أن يكون قد سبقت له عضوية مجلـس اإلدارة لمدة ست سنوات على األقل، في بنوك أومـؤسسات 
     مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية .

أو

مؤسـسات  في  قيادية  مناصب  أو  وظائـف  األقـل  على  سنوات  ثالث  لمـدة  شغـل  قـد  يكون  أن   )3
    مصرفيــة أو مالية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات األساسية للمؤسسة .

أو

4( في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن االعتداد بمجموع
    خبرته في شغل عضوية مجلس اإلدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو

    مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجاالت بحد أدنى ست سنوات .

أو

5(  أن يكون من رجال األعمال، وأن يزاول نشاطاً مرخصاً به في المجاالت التجارية أو االقتصادية
    أو المالية، وذلك لمدة عشر سنوات على األقل، ويرى البنك المركزي أن النشاط يكسب الشخص

    الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك.

أو

6(  أن يكون قـد شغل لمدة ثالث سنوات على األقل درجة وزير أو ما يعادلها، أو درجة سفيـر مـن 
     درجات السلك الدبلوماسي، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون
     ونظام الخدمة المدنية. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها 

    المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ع - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/404(والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من 
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مـــــادة ثانيــة

البنك المركزي شروط الخبرة المطلوبة فيمن يتم تفويضه من مجلس اإلدارة في بنك ألحد  يحدد 
أعضائه أو ألحد من الغير للقيام بعمل معين أو اإلشراف على وجه من وجوه نشاط البنك أو ممارسة 
بعض سلطات واختصاصات مجلس اإلدارة، وما إذا كان األمر يستدعي في شأنه تطبيق شروط الخبرة 
فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك أو نائبه أو مساعده وفقاً لما تقضي به المادتين الثالثة والرابعة 

من هذا القرار، وذلك بناًء على نوع وحجم وطبيعة التفويض المزمع إصداره من مجلس اإلدارة.

ويراعى في هذا الخصوص أن تقدم البنوك للبنك المركزي وصف تفصيلي بنوع وطبيعة وحجم 
التفويض المزمع إصداره، وااللتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على من يتم 
ترشيح تفويضه من مجلس اإلدارة قبل مباشرة التفويض، وذلك بإتباع ذات اإلجراءات المعمول بها 
للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو 

نائبه أو مساعده.

 مـــــادة ثالثــة

الستيفـاء  وذلـك  بنــك،  في  التنفيــذي  للجـهــاز  رئيـسـاً  يعين  فيمـن  التاليـة  الشـروط  توفـر  يجب 
شــرط الخبــرة المنصوص عليه في المادة )68( من القانون سالف الذكر :

1(  أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية.)1(

2(  أن يكون لديه خبرة ال تقل عن  خمـس عشرة سنـة، منها إثنتا عشرة سنة على األقـل خبرة في
األنشطة  مجاالت  في  بالعمل  اختصاصها  يتصل  أواالقتصادية  الماليـة  أو  المصرفيـة  الشئون 
المصرفية، على أن يكون قد قضى منها سبع سنوات على األقل في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك 

المجاالت. 

3(  أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .

مـــــادة رابعــة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائب أو مساعـد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك، وذلك الستيفاء 
شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة )68( من القانون السالف ذكره :

1(  أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية.

)1(  تم تعديل هذا البند بإضافة “ أو تقنية المعلومات ” وذلك بموجب التعميم رقم )2/رب،رب أ، رت، رت أ/2018/422( والمدرج في البند 
      )ف( من هذه التعليمات.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ع - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/404(والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من 
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في خبرة  األقـل  على  سنوات  عشر  منها  سنـة،  عشرة  ثالث  عن   تقل  ال  خبرة  لديه  يكون  أن    )2
األنشطة  مجاالت  في  بالعمل  اختصاصها  يتصل  أواالقتصادية  الماليـة  أو  المصرفيـة  الشئون 
المصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على األقل في وظائف تنفيذية رئيسية في

تلك المجاالت. 

3(  أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .

يخــضع  أن  يتوجـب  والـذي  بـنــك،  في  التنفيـذي  الجهــاز  رئيــس  مساعــد  أو  بنائـب  ويقصـد 
للشــروط المـنــوه عنها، األشخاص الذين يقومون باألعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك مثل : 
أعمال االئتمان / التمويل، االستثمار، الخزانة، التدقيق الداخلي ، المخاطر، تقنية المعلومات، العمليات 

وغيرها من األعمال المصرفية األخرى.

مـــــادة خامسة

يشترط لإلعتداد بشرط الخبرة في المرشحين المنصوص عليهم في المواد األولى والثانية والثالثة 
والرابعة من هذا القرار أن ال يكون قد سبق تنحيته عن وظيفته، أو نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثناء 
تأديته لمهامه، أو ارتكب أعمااًل مخالفًة للقانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته،  وذلك خالل تأديته 

لمهام منصبه في المؤسسات المصرفية أو المالية.

مـــــادة سادسـة

يجـوز لمجلـس إدارة البنـك المركـزي استثنـاء أي من المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية 
والثالثة والرابعة من هذا القرار من شرط المؤهل الجامعي، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من 

الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط .

مـــــادة سابعــة

للبنـك المـركـزي اتخـاذ اإلجـراءات الالزمة للتحقــق مـن توافــر القـدرات الفنيــة والقياديـة التي 
تؤهـل المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار، بما في ذلك إجراء 

مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب األمر ذلك .

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ع - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/404(والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من 

      القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية.

60



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

مـــــادة ثامنــة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

          د. محمد يوسف الهاشل

          المحافظ

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي        

صدر في : 18 رمضان 1438 هـ
المـوافـق : 13 يونـيــــو 2017 م

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ع - تعميـم رقـم )2/رب، رب أ/2017/404(والمرفق به القرار رقم )43-أ/2017/422( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من 
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المـــحافـــظ            
التاريــخ : 25 ربيع األول 1440 هـ
الموافـق :  3  ديسمبــــــر 2018 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ، رت، رت أ/2018/422(
إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل 

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة
في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته

باإلشـــارة إلى قــراري مــجــلس إدارة بـنـــك الكـــويـت المــركـــزي رقم )43 - أ /2017/422()1( 
ورقم )43 - ب /2017/422( بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من 

القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة لكل من البنوك المحلية وشركات التمويل.

أود اإلفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/12/3 تعديل 
نص البند )1( من كل من المادة الثالثة )المتعلقة فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك / شركة تمويل( 
والمادة الرابعة )المتعلقة فيمن يعين نائباً أو مساعداً لرئيس الجهاز التنفيذي في بنك / شركة تمويل( من 

القرارين المذكورين، ليصبح على النحو التالي :

تقنية  أو  اإلدارية  أو  القانونية  أو  االقتصادية  العلوم  في  جامعي  مؤهل  على  حاصاًل  يكون  أن   )1  “
المعلومات. “

ومرفق نسخة من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم )2018/433/123( في هذا الخصوص.

مـع أطيـب التحيات ،،،

المحــــــافـــظ     

          د. محمد يوسف الهاشل
)1(  تم تعديل هذا القرار بموجب التعميم رقم )2/رب،رب أ/2019/447( والمدرج في البند )ص( من هذه التعليمات.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ف   -  تعميم رقم )2/رب، رب أ، رت، رت أ/2018/422( إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة 

المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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قرار رقم )2018/433/123(بتعديل القرارين
 رقم )43-أ/2017/422( ورقم )43-ب/2017/422()1( 

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة
في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته

بالنسبة لكل من البنوك المحلية وشركات التمويل

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- بعد اإلطالع على المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
  وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى قراري مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم )43-أ/2017/422( ورقم )43-ب/2017/422(
   بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 

   وتعديالته بالنسبة لكل من البنوك المحلية وشركات التمويل.

قــــــــرر :

مــادة أولـى

للجهاز التنفيذي في بنك / شركة  يعدل البند )1( من كل من المادة الثالثة )المتعلقة فيمن يعين رئيساً 
تمويل( والمادة الرابعة )المتعلقة فيمن يعين نائباً أو مساعداً لرئيس الجهاز التنفيذي في بنك / شركة تمويل( 
)43-ب/2017/422(  ورقم  )43-أ/2017/422(  رقم  المركزي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  قراري  من 
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 

وتعديالته بالنسبة لكل من البنوك المحلية وشركات التمويل، ليصبح على النحو التالي :

تقنية  أو  اإلدارية  أو  القانونية  أو  االقتصادية  العلوم  في  يكون حاصاًل على مؤهل جامعي  أن   )1 “  
المعلومات. “

)1(  تم تعديل هذا القرار بموجب التعميم رقم )2/رب،رب أ/2019/447( والمدرج في البند )ص( من هذه التعليمات.

الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ف   -  تعميم رقم )2/رب، رب أ، رت، رت أ/2018/422( إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة 

المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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مـــادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

         د. محمد يوسف الهاشل   

المحـافــظ             

        رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في : 25 ربيع األول 1440 هـ

الموافــق :  3  ديسمبـــــــر 2018م

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ف   -  تعميم رقم )2/رب، رب أ، رت، رت أ/2018/422( إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة 

المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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المـــحافـــظ            
التاريــخ : 11 محــــرم 1441 هـ
الموافـق : 10 سبتمبـــر 2019 م

األخ / رئيس مجلس اإلدارة     المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم )2/رب، رب أ/2019/447(
إلى جميع البنوك المحلية 

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة
في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته

باإلشارة إلى قـرار مجـلس إدارة بنـك الكويـت المركـزي رقم )43 - أ /2017/422( بشأن القواعد 
والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة 

للبنوك المحلية.

 2019/9/10 بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  في  قرر  المركزي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  بأن  اإلفادة  أود 
تعديل القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( المشار إليها، حيث أصدر القرار رقم 
)89-أ/2019/439( في هذا الشأن. ويتضمن القرار الجديد تحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين 
لعضوية مجلس إدارة بنك من األعضاء المستقلين واألعضاء غير المستقلين، بحيث تطبق الشروط الستة 
الواردة في المادة األولى من القرار المذكور على المرشحين غير المستقلين، وإضافة شروط خبرة خاصة 

بالمرشحين المستقلين.

باإلضافة إلى تعديل نص البند )2( من المادة الرابعة من القرار المذكور )المتعلقة بمن يعين نائباً أو 
مساعداً لرئيس الجهاز التنفيذي في بنك(، وذلك بشأن شروط الخبرة المطلوبة في المجاالت التقنية لشغل 

تلك الوظائف.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ص  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2019/447( إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من

 القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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القواعد  المركزي رقم )89-أ/2019/439( بشأن  الكويت  بنك  إدارة  ومرفق نسخة من قرار مجلس 
والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته بالنسبة 

للبنوك المحلية.

مـع أطيـب التحيات ،،،

المحــــــافـــظ     

          د. محمد يوسف الهاشل

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ص  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2019/447( إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من

 القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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قرار رقم )89-أ/2019/439(
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة

في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته
بالنسبة للبنوك المحلية

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- بعد اإلطالع على المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
  وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

بشأن وتعديالته،  )43-أ/2017/422(  رقم  المركزي  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  قرار  وعلى   -
 1968 لسنة   )32( رقم  القانون  من   )68( المادة  في  المطلوبة  بالخبرة  الخاصة  والضوابط  القواعد    

   وتعديالته بالنسبة للبنوك المحلية.

قــــــــرر :

مــادة أولـى

الستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته، 
يجب أن تتوفر في المرشح غير المستقل لعضوية مجلس إدارة بنك أحد الشروط التالية:

1( أن يكون لديه مؤهل جامعي أو من المعاهد التطبيقية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي :

أ   - بالنسبة للمؤهالت الجامعية في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية أو التقنية : خبرة
للمؤهالت وبالنسبة  المالي.  أو  المصرفي  المجال  في  أو  المجاالت،  تلك  في  سنوات  خمس 

الجامعية األخرى : خبرة سبع سنوات في المجال المصرفي أو المالي.

أو االقتصادية  العلوم  في  المتخصصة  التطبيقية  المعاهد  من  مؤهل  على  للحاصلين  بالنسبة   - ب 
القانونية أو اإلدارية أو التقنية: خبرة سبع سنوات في تلك المجاالت، أو في المجال المصرفي أو
المالي. وبالنسبة للمؤهالت التطبيقية األخرى : خبرة عشر سنوات في المجال المصرفي أو

المالي.  

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ص  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2019/447( إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من

 القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .

67



الباب الثاني :  القانون، والتعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

ج - بالنسبة للمرشحين لعضوية مجالس إدارات البنوك المتخصصة، الذين ال تتوفر فيهم شروط 
بالعضوية، المعني  المتخصص  البنك  عمل  مجال  في  سنوات  خمس  خبرة   : السابقة  الخبرة 
بالنسبة سنوات  سبع  وخبرة  التخصص.  كان  أياً  جامعية،  مؤهالتا  على  للحاصلين  بالنسبة 
للحاصلين على مؤهالت من المعاهد التطبيقية، سواء في المجال المصرفي أو المالي، أو في

مجال عمل البنك المتخصص المعني بالعضوية.

أو

2( أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس اإلدارة لمدة ست سنوات على األقل، في بنوك أو مؤسسات
مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية.

أو

مؤسسات  في  قيادية  مناصب  أو  وظائف  األقل  على  سنوات  ثالث  لمدة  شغل  قد  يكون  أن   )3
مصرفية أو مالية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات األساسية للمؤسسة.

أو

االعتداد  يمكن  فإنه  والثالث،  الثاني  البندين  في  الوارد  للشرط  المرشح  استيفاء  عدم  حالة  في   )4
في  قيادية  ومناصب  وظائف  وشغل  اإلدارة،  مجلس  عضوية  شغل  في  خبرته  بمجموع 
مؤسسات مصرفية أو مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجاالت بحد أدنى ست سنوات.

أو

التجارية  المجاالت  في  به  مرخصاً  نشاطاً  يزاول  وأن  األعمال،  رجال  من  يكون  أن   )5
المركزي البنك  ويرى  األقل،  على  سنوات  عشر  لمدة  وذلك  المالية،  أو  االقتصادية  أو 
بنك. إدارة  مجلس  كعضو  عمله  في  تفيده  خبرة  يزاوله  الذي  الشخص  يكسب  النشاط  أن 

أو

درجة أو  يعادلها،  ما  أو  وزير  درجة  األقل  على  سنوات  ثالث  لمدة  شغل  قد  يكون  أن   )6
مؤسسات  أو  حكومية  جهات  في  قيادية  وظيفة  أو  الدبلوماسي،  السلك  درجات  من  سفير 
يقرر أن  المركزي  الكويت  بنك  إدارة  ولمجلس  المدنية.  الخدمة  ونظام  لقانون  وفقاً  الدولة 
ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ص  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2019/447( إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من

 القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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مــادة ثانية

الستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة )68( من القانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته، 
يجب أن تتوفر في المرشح المستقل لعضوية مجلس إدارة بنك الشروط التالية:

1( أن يكون لديه مؤهل جامعي في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية أو التقنية.

2( أن تكون لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات في أي من تلك المجاالت، وبصفة خاصة فيما يتعلق
سنوات  تكون  أن  ويمكن  واالستثمار.  الخزانة  أعمال  أو  التدقيق،  أو  المخاطر،  وإدارة  بالحوكمة 
الخبرة كلها أو بعضها في مجاالت التدريس األكاديمي الجامعي أو المعاهد التطبيقية المتخصصة 

في أي من تلك المجاالت.

هذا ويراعى استيفاء شروط االستقاللية وفقاً لما تنص عليه تعليمات الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت 
المركزي بشأن تعريف العضو المستقل أو أي تعليمات الحقة مرتبطة يصدرها البنك المركزي في هذا 

الشأن.

 مــادة ثالثة

يحدد البنك المركزي شروط الخبرة المطلوبة فيمن يُفّوض من مجلس اإلدارة في بنك سواًء كان أحد 
أعضاء مجلس اإلدارة أو من الغير، للقيام بعمل معين أو اإلشراف على وجه من وجوه نشاط البنك أو 
ممارسة بعض سلطات واختصاصات مجلس اإلدارة، وما إذا كان األمر يستدعي تطبيق شروط الخبرة فيمن 
يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك أو نائبه أو مساعده وفقاً لما تقضي به المادتان الرابعة والخامسة من 

هذا القرار، وذلك بناًء على نوع وحجم وطبيعة التفويض المزمع إصداره من مجلس اإلدارة.

ويراعى في هذا الخصوص أن تقدم البنوك للبنك المركزي وصف تفصيلي بنوع وطبيعة وحجم التفويض 
ترشيح  يتم  من  على  المسبقة  المركزي  الكويت  بنك  موافقة  على  بالحصول  وااللتزام  إصداره،  المزمع 
تفويضه من مجلس اإلدارة قبل مباشرة التفويض، وذلك باتباع ذات اإلجراءات المعمول بها للحصول على 

موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ص  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2019/447( إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من

 القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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مــادة رابعة

الخبرة  شرط  الستيفاء  وذلك  بنك،  في  التنفيذي  للجهاز  رئيساً  يعين  فيمن  التالية  الشروط  توفر  يجب 
المنصوص عليه في المادة )68( من القانون سالف الذكر: 

1(  أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية أو التقنية.

2(  أن يكون لديه خبرة ال تقل عن خمس عشرة سنة، منها اثنتا عشرة سنة على األقل خبرة في الشؤون
المصرفية أو المالية أو االقتصادية يتصل اختصاصها بالعمل في مجاالت األنشطة المصرفية، على 

أن يكون قد قضى منها سبع سنوات على األقل في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك المجاالت.

3(  أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.

 مــادة خامسة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائباً أو مساعداً لرئيس الجهاز التنفيذي في بنك، وذلك الستيفاء 
شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة )68( من القانون السالف ذكره : 

1(  أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي في العلوم االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية أو التقنية.

2(  أن يكون لديه خبرة ال تقل عن ثالث عشرة سنة، منها عشر سنوات على األقل خبرة في الشؤون
المصرفية أو المالية أو االقتصادية أو التقنية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على األقل

في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك المجاالت.

3(  أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.

ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك، والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها، 
األشخاص الذين يقومون باألعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك مثل : أعمال االئتمان / التمويل، 
االستثمار، الخزانة، التدقيق الداخلي، المخاطر، تقنية المعلومات، العمليات، وغيرها من األعمال المصرفية 

األخرى. 

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ص  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2019/447( إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من

 القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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مــادة سادسة

والثالثة  والثانية  األولى  المواد  في  عليهم  المنصوص  المرشحين  في  الخبرة  بشرط  لالعتداد  يشترط 
والرابعة والخامسة من هذا القرار أاّل يكون قد سبق تنحيته عن وظيفته، أو نسب إليه أي إهمال أو تقصير 
أثناء تأديته لمهامه، أو ارتكب أعمااًل مخالفًة للقانون رقم )32( لسنة 1968 وتعديالته، وذلك خالل تأديته 

لمهام منصبه في المؤسسات المصرفية أو المالية. 

مــادة سابعة

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء أي من المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة 
المرشح من  التي عليها  الحالة  إذا كانت  الجامعي،  المؤهل  القرار من شرط  والرابعة والخامسة من هذا 

الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط.

مــادة ثامنة

للبنك المركزي اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشحين 
المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار، بما في ذلك إجراء مقابلة 

شخصية مع المرشح إذا ما تطلب األمر ذلك.

مــادة تاسعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.      

         د. محمد يوسف الهاشل   

المحـافــظ               

        رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في : 11 محــــرم 1441 هـ

الموافــق : 10  سبتمبــر 2019 م

12 -  القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً للمادة )68( من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي .
ص  -  تعميم رقم )2/رب، رب أ/2019/447( إلى جميع البنوك المحلية بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة )68( من

 القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته .
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